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Skovdyrkerne er Danmarks største 

medlemsejede virksomhed inden-

for skov, natur og landskab. Vi er 

knap 100 ansatte, der bistår 4.300 

medlemmer over hele landet med 

at få opfyldt målsætningen for  

deres 82.000 ha skov-, natur- og 

juletræsarealer. 

 

På Skovdyrkernes vegne arbejder 

Sekretariatet med det fælles, her-

under bl.a. markedsføring, politisk 

interessevaretagelse og viden- 

deling, samt ikke mindst service-

ring og udvikling af Skovdyrkernes 

organisation. Vores mission er at 

skabe gennemslagskraft og sam-

menhængskraft. 

 

Hvis du har lyst til at præge udviklingen hos en af de største aktører i dansk skovbrug, og 
i øvrigt interesserer dig for at arbejde i en spændende landsdækkende skovbrugsorgani-
sation med fokus på skabe værdi for medlemmerne, så har vi et spændende job til dig. 
 
Vi søger en kvik, systematisk og fleksibel kollega, der med et godt skovbrugsfagligt fundament, ud-
præget forretningsforståelse, solide analytiske kompetencer og gode formuleringsevner kan indgå i 
vores lille, men fagligt skarpe og ambitiøse team. 
 
De vigtigste opgaver i stillingen 
I tæt samarbejde med sekretariatschefen skal du medvirke til fortsat udvikling af Skovdyrkernes or-
ganisation og støtte til lokalforeninger og kolleger. 
Opgaveporteføljen er både varieret og udfordrende – og omfatter bl.a. statistik og benchmarking, 
administration af Skovdyrkernes forsikringsordninger, koordinering af vores VidenCenter-aktivite-
ter, overvågning af ny lovgivning med relevans for Skovdyrkerne, samt intern administrativ rådgiv-
ning og koordination, inklusiv løbende opfølgning på årshjul, udviklingsprojekter og andre tværgå-
ende initiativer. Ansvarsområderne aftales dog ud fra din profil og dine kompetencer. 
Du vil få stor berøringsflade med både foreninger og kolleger, og navnlig Skovdyrkernes chef-
gruppe, som består af skovridere, direktører og sekretariatschef. Du vil referere til sidstnævnte. 
 
Vi vil især lægge vægt på, at du 
• har en skovbrugsfaglig uddannelse og relevant erhvervserfaring, 
• har et bredt kendskab til administrative opgaver og processer fra privat eller offentlig virksom-

hed, og god viden om den vigtigste lovgivning på skov- og naturområdet, 
• arbejder på et højt fagligt niveau, skriver rigtigt godt, og kan lide kontakt og formidling til alle 

typer af interessenter, 
• er nysgerrig, initiativrig, servicemindet, selvstændig og omhyggelig … og virkelig god til at plan-

lægge og disponere egen tid og opgaver, samt 
• vil bidrage aktivt, både fagligt og socialt, i vores organisation. 
 
Vi tilbyder 
Der er tale om et attraktivt og alsidigt job i en organisation og en branche, hvor der sker rigtigt me-
get. Vi har travlt, men lægger stor vægt på faglig udvikling, at hjælpe hinanden og have det sjovt 
sammen. Vi er netop flyttet i nye lokaler i Skovdyrkernes Hus i Ry, hvor der er et særdeles godt fag-
ligt og kollegialt fællesskab. 
Løn og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter stillingens krav og dine kvalifikationer. 
 
Ansøgning 
Ansøgning sendes pr. email til: kge@skovdyrkerne.dk. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og vi 
behandler derfor ansøgninger løbende. 
 
Du er meget velkommen til at kontakte sekretariatschef Kristian Gernow (2143 1452), hvis du har 
spørgsmål til stillingsopslaget. 

FORSTFULDMÆGTIG 
TIL SKOVDYRKERNES SEKRETARIAT I RY 
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